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Stednavneobjekters afhængigheder til FOT-objekter 

I nærværende notat redegøres for de relationer, der eksisterer mellem 

Stednavneobjekterne og FOT-objekterne. Stednavneobjekterne ønskes koblet 

direkte til FOT-objekterne via FOT-objekternes ID’er og bliver derved påvirket af 

eventuelle ændringer i FOT-objekterne og deres ID’er. For at belyse 

afhængighederne mellem stednavneobjekterne og FOT-objekterne beskrives i det 

følgende de gældende ajourføringsprocesser og livscyklusregler for FOT-

objekterne. 

 

Livscyklusregler for FOT-objekter 

Der findes 4 hovedgrupper af ajourføring af FOT-objekterne: Opretning af et nyt 

objekt, nedlæggelse af et eksisterende objekt, ændring i attributværdier for et 

eksisterende objekt og ændring i geometrien for et eksisterende objekt (dele 

slettes, dele flyttes, dele tilføjes, objektet deles eller objektet sammenlægges med et 

andet). 

 

Ved opretning af et nyt FOT-objekt tildeles objektet en FOT-ID, når objektet 

lægges i FOT-databasen. Ved nedlæggelse af et eksisterende FOT-objekt gøres 

objektet historisk i FOT-databasen, og FOT-ID’en genbruges ikke. Ændring af et 

FOT-objekt vil normalt ikke bevirke, at objektet nedlægges og et nyt opstår, men 

vil blot give objektet en ny version.  

 

I de tilfælde hvor et objekt ved ajourføring opdeles i flere enkeltobjekter eller 

samles fra flere objekter til ét objekt, vil der imidlertid opstå nye objekter og 

dermed nye FOT-ID’er. Eksempelvis vil der ved bygningsgeokodning (hvor FOT-

bygningerne kobles med oplysninger i BBR) etableres bygningsadskillelseslinjer i 

FOT-bygningerne, hvorved der opstår nye objekter og ID’er. 

 

For et netværksobjekt gælder, at dette brydes ved forgrening, attributskift (visse af 

de primære attributter) og møde med (visse) objekter af anden type. Dette betyder 

eksempelvis, at et vejmidteobjekt brydes, hvis der etableres en sidevej, hvorved der 

opstår to nye objekter og ID’er (udover den nye sidevej). Tilsvarende vil 

nedlæggelse af en sidevej betyde, at de tilstødende to vejmidteobjekter bliver 

samlet til ét vejmidteobjekt med en ny FOT-ID.  

 

FOT-specifikationen har defineret et regelsæt for hvornår en ændring af et FOT-

objekts geometri skal udløse et nyt objekt ud fra en geometrisk sammenligning af 

det eksisterende objekt og det opdaterede objekt. Der gælder følgende generelle 

retningslinjer.  

 

For et FOT-objekt med punktgeometri gælder, at objektet (og FOT-ID’en) skal 

bevares, hvis det oprindelige objekt og ajourføringsobjektet ligger inden for en 

afstand af 3 m fra hinanden.  

 

For et FOT-objekt med linjegeometri gælder, at objektet skal bevares, hvis det 

oprindelige objekt og ajourføringsobjektet ligger inden for en afstand af 6 m fra 
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hinanden. For objekttyperne VEJMIDTE, VANDLØBSMIDTE og JERNBANE skal 

udover afstandskravet på 6 m også være opfyldt, at objekternes knudepunkter skal 

være uændrede for at FOT-objektet bevares. 

 

For et FOT-objekt med fladegeometri gælder, at objektet skal bevares, hvis 

ajourføringsobjektet overlapper det oprindelige objekt én enkelt gang med mindst 

0,5 m, ingen andre objekter af samme type overlappes og størrelsesforholdet 

mellem objekterne ikke er større end 3.  

 

Ajourføringsprocesser for FOT-objekter 

FOT-data ajourføres ved 2 forskellige processer: Fotogrammetrisk kortlægning og 

administrativ ajourføring. Der foretages fotogrammetriske kortlægning minimum 

hvert 3. år og i nogle kommuner også årligt. Den administrative ajourføring 

foretages løbende af den objektansvarlige myndighed. 

 

Ajourføring af FOT-data på baggrund af fotogrammetrisk kortlægning sker i GST 

og understøttes af værktøjer, der sikrer overholdelse af FOT-specifikationens 

regler for håndtering af FOT-ID’er. 

 

Ved administrativ ajourføring er det er op til de ansvarlige myndighedspersoner at 

håndhæve, at specifikationens regler for håndtering af FOT-ID’er overholdes, og 

processen er ikke som ved fotogrammetrisk ajourføring understøttet af værktøjer, 

som sikrer at FOT-specifikationens regler for håndtering af FOT-ID’erne 

overholdes. Der eksisterer en udfordring med at sørge for at reglerne for 

håndtering af FOT-ID’er overholdes i den administrative ajourføringsproces. 

 

Stabile FOT-ID’er? 

I forhold til at opnå stabile FOT-ID’er er der mange forskellige forretningsbehov, 

som FOT skal søge at tilgodese. Det vil kræve et nærmere analysearbejde at 

kortlægge disse forretningsbehov i forhold til at få defineret nærmere  

livscyklusregler for ID’er. Det vil også være en kompleks opgave at etablere en 

systemunderstøttelse, som kan tilgodese disse behov. En opgave af en sådan 

karakter skal ske inden for FOT-samarbejdets rammer. 

 

For at søge at afhjælpe den umiddelbare problematik, der opstår for 

forretningsobjekter, der er koblet til FOT-ID’er, som nedlægges, har GST igangsat 

et analysearbejde for at undersøge, om det specificerede geometriske regelsæt for 

bevarelse af FOT-ID’en ved ændring af et FOT-objekt hensigtsmæssigt kan 

reguleres med det formål at opnå, at færre FOT-ID’er ændres, når FOT-objekterne 

ajourføres. Herudover undersøges mulighederne for at opsætte en automatisk 

rutine til at etablere en relation mellem et forretningsobjekt, som kobler sig til en 

FOT-ID og en gældende FOT-ID med sammen objekttype i tilfælde af, at den 

oprindelige FOT-ID bliver gjort historisk. 

 

I Samordningsudvalget vedrørende Infrastruktur for geografisk information er der 

opnået enighed om en fælles vejreferencemodel, der er baseret på et 

referencenetværk (FOT-vejmidter) og en vejreferencelinje samt en indbyrdes 

koblingsnøgle (VRef) som løbende vedligeholdes. En af grundidéerne bag 

referencemodellen er, at vejreferencelinjen kan fungere som et mere stabilt 

grundlag, end anvendelsen af FOT-vejmidterne, som eksterne forretningssystemer 

kan koble sig op til, og hvor der via koblingsnøglen VRef  kan skabes den 

geografiske stedfæstelse. Der arbejdes i øjeblikket på (inden sommerferien) at 

skabe en afklaring om bl.a. finansiering af vejreferencemodellen.  

 


